Nexø Frikirke, 10 onsdage (19.00-21.00) + en lørdag i perioden 20/3 - 29/5
20. marts:
27. marts:
3. april:
10. april:
24. april:
27. April:

Er der mere i livet, end du tror?
1. maj: Hvordan leder Gud os?
Hvem er Jesus/Hvorfor døde han? 8. maj: Hvordan modstår jeg ondskab?
Hvordan kan jeg tro?
15. maj: Helbreder Gud i dag?
Hvorfor og hvordan skal jeg bede? 22. maj: Hvad med kirken?
Hvorfor og hvordan skal jeg
29. maj: Hvordan fortæller jeg om tro/
Læse i Bibelen?
Hvad med resten af mit liv?
(Alpha Lørdag) – Aasen 25, Nexø kl. 10.30, 11.30, 13,30
Hvem er Helligånden – Hvad går Ånden – Hvordan bliver jeg fyldt Helligånden?
VELKOMMEN !

Nexø Frikirke
”Skibet”
Købmagergade 27 C
3730 Nexø
Send denne eller ring/skriv:
skibetinexo@gmail.com - 41151442

Livet er værd at udforske!
På Alphakursus får du mulighed for at udforske livet
sammen med andre. Det er en unik mulighed for at
bruge 11 uger af dit liv på at stille spørgsmål som: Er
der en Gud? Hvem var Jesus? Hvordan kan jeg tro?

Hvad er Alphakursus?
Alphakursus er et grundkursus i den kristne tro, hvor alle
er velkomne. Her kan du komme og hygge, høre et
oplæg og dele dine tanker om livet med andre - i en
afslappet atmosfære.
Kurset er åbent for alle, som gerne vil med, uanset hvor
lidt eller meget, man ved om den kristne tro.

Og ... hvordan fungerer det så?
Kurset består af to elementer: oplæg og samtale
omkring kaffebordet. En aften varer cirka to timer, og

kurset strækker sig over 11 uger + en hel lørdag sidst i
forløbet. Det koster kun 200,- at deltage, og det dækker
kursusmateriale samt alle udgifter til kaffe/kage + mad
på Alpha dagen.

Grundkursus for alle
Kurset er for alle. Og det er særligt for dig, som ikke
plejer at gå i kirke eller som ikke synes, du ved ret
meget. Det er et GRUNDkursus i den kristne tro. Og der
er altså plads til, at du kan stille alle spørgsmål og være
lige som du er.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig ved at udfylde og poste
nedenstående kupon. Du kan også skrive til
skibetinexo@gmail.com eller ringe/skrive på 41151442

